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Abstrakt  

Den 15 mars 2015 spelar de två ishockeylagen Rögle BK och Malmö Redhawks mot varandra 

i en kvalmatch om att få ta steget upp till Swedish Hockey League (SHL). I slutet av första 

perioden tilldelar Jakob Lilja en allvarlig crosschecking mot Jens Olsson nacke. Efter händelsen 

bestraffar disciplinnämnden Lilja med tio matchers avstängning och en polisanmälan upprättas 

mot Lilja som sedan döms för misshandel i tings-, hovrätt och Högsta domstolen. Fallet får stor 

uppmärksamhet och det bildas snabbt två motsatta opinioner. Den svenska ishockeykulturen 

anser utfallet som orimligt medan det juridiska Sverige ser de fällande domarna som en 

självklarhet. Konflikten mellan de två parterna är hädanefter ett faktum.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka den attityds- och normkonflikt som har 

uppstått mellan svensk ishockey och det svenska rättsväsendet efter den ovannämnda 

händelsen. Materialet som ligger till grund för undersökningen är målets 

förundersökningsprotokoll samt fallets referat som producerats av tings-, hovrätt och Högsta 

domstolen. Uppsatsen frågeställningar, och det som undersökts mer noggrant, är i) hur 

rättsinstanserna motiverar sina fällande domar, samt ii) hur attityds- och normkonflikten 

uttrycks i de rättsliga dokumenten. För att analysera materialet har en kvalitativ innehållsanalys 

applicerats vilket resulterade i en rad olika huvud- och underteman vilka sedan har förklarats 

och kombinerats med teorin om rättspluralism.  

Resultaten och analysarbetet visar på att rättsinstanserna bedömer angripandet 

som icke acceptabelt till följd av att förfarandet inte anses rymmas inom varken juridiskt 

samtycke eller under social adekvans. Vidare framgår det att rättsväsendet ter sig sakna intresse 

eller en vilja att försöka förstå Liljas angripande utifrån ett större kontextuellt sammanhang. 

Utifrån ishockeyspelarnas vittnesmål framgår det istället hur spelarna har en negativ inställning 

till hur rättsväsendet väljer att åtala och döma Lilja för misshandel. Från förhören blir det även 

tydligt hur spelarna istället visar tillit och legitimerar det svenska ishockeyförbundet, dess 

disciplinnämnd och bestraffningssystem.  

 

Nyckelord: Ishockeyvåld, rättspluralism, normkonflikt, samtycke, social adekvans  
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1. Inledning  

Det svenska ishockeyförbundet, härefter SIF, etablerades år 1922 och har som huvudsakliga 

uppgifter att stödja, administrera och utveckla svenska ishockey (Backman & Carlsson 2020, 

s. 456). Förbundet har även ansvar över att ge ut en årlig reviderad upplaga av svenska 

ishockeyregler likväl som att utbilda domare att följa nya eller förändrade regler. Domarna har 

ansvar över att bestraffa olovligt beteende samt att avbryta särskilt våldsamma incidenter som 

bryter mot regelboken. Om överträdelsen är synnerligt allvarlig skall händelsen vidare utredas 

av förbundets disciplinnämnd (Svenska Ishockeyförbundet 2020, s.3).  

Trots att SIF har ett välutvecklat regel- och bestraffningssystem med bland annat 

sin disciplinnämnd och samt backning från riksidrottsförbundet är det fortfarande ett faktum att 

varken SIF eller svensk ishockey existerar i ett vakuum och bortom den svenska rättsstaten. 

Sveriges lagar står över statens invånare, organisationer och myndigheters intressen och varje 

individ som befinner sig inom Sveriges gränser kan komma bestraffas av svenska rättsväsendet 

om lagöverträdelse har skett.  

Konflikten mellan svensk ishockey, dess idrottskultur och disciplinnämnd, å ena 

sidan och det svenska rättssystemet å andra sidan uppmärksammades år 2015 då 

ishockeyspelaren Jacob Lilja (Rögle BK) cross-checkad (en tackling som utförs med hjälp av 

sin klubba) en av sina motståndare på dennes oskyddade nackparti. Lilja kom att anmälas, åtalas 

och dömas för misshandel i såväl tings- som hovrätt samt Högsta domstolen. Målet är det första 

av dessa slag i Sverige och det finns motstridande åsikter vare sig Lilja skulle dömas i 

domstolarna eller ej.  

Det finns däremot en konsensus kring att Liljas crosschecking var emot mot SIF:s 

regelbok och att händelsen var tillräckligt allvarlig för att disciplinnämndens skulle involveras 

och besluta om bestraffning och påföljder. Problematiken som uppsatsen istället kommer att 

undersöka är sprickan som uppstod mellan den svenska ishockeykulturen och Sveriges 

rättsväsende. Aktörerna befinner sig på två sidor av konflikten där den första säger att 

påföljderna bör skötas internt inom ishockeyn medan den andra sidan rättfärdigar en rättslig 

närvaro.  
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1.1 Syfte och problemformulering  

Uppsatsen syfte är att undersöka attityd- och normkonflikten mellan svensk ishockey och 

rättsväsendet i de rättsliga dokument som följer fallet Lilja. Utan att definiera de två sidorna allt 

för noggrant är det ändå viktigt att påpeka att rättsväsendet representerar institutioner som 

säkerställer Sverige och dess medborgares säkerhet medan svensk ishockey innebär de erfarna 

aktörer inom svensk ishockey vilka innehar stor kunskap om sporten, exempelvis domare, 

elitspelare, klubbledningar och SIF:s egen disciplinnämnd.  

 Därmed är uppsatsens frågeställningar följande:   

• Hur motiverar tings-, hovrätt och Högsta domstolen sina fällande domar mot Jakob 

Lilja?  

• Hur yttras norm- och attitydkonflikten mellan svensk ishockey och rättsväsendet i målet 

Lilja?  

 

1.2  Relevans  

Historiskt sett har USA vart den främsta ishockeynationen med en av världens bästa ligor, 

National Hockey League, härefter NHL. NHL har en lång tradition av fysiskt aggressivt spel 

och ishockeyvåld vilket uppmärksammades så tidigt som 1980-talet. Amerikanska politiker 

reagerade och lade fram propositioner med syfte att formulera en lag som riktade sig åt särskilt 

våldsamma idrottshändelser. Propositionen riktade sig mot grova sportsliga överträdelser där 

det var otänkbart att låta, exempelvis, ishockeyn hantera överträdelse och situationen internt. 

Propositionerna röstades inte igenom och problematiken har än idag inte lösts i USA och nu är 

det även ett faktum i Sverige.  

 USA har inte kunnat lösa konflikten och det finns därmed inte en välstuderad 

metod för att förena de två fälten. Vikten av att försöka lösa konflikten grundar sig delvis i att 

rättsstater försäkrar sin rättssäkerhet genom att skapa förutsägbarhet i rättsliga utfall (Zila 1990, 

s.268), vilket för tillfället kan argumenteras att saknas. Utöver allmän rättssäkerhet finns det ett 

samhälleligt behov och intresse av att idrottsmän/kvinnor ska kunna få utöva sina sporter utan 

att vara rädda för rättsliga påföljder.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Detta avsnitt kommer att presentera en översikt av tidigare relevanta händelser, tidigare 

forskning inom området samt beskrivningar av utvalda juridiska termer. Bakgrundsavsnittet har 

som avsikt att ge er läsare en introducerande bild av konflikten mellan svensk ishockey och 

svenska rättsväsende. Vidare åsyftar avsnitten även till att visa hur det finns en bred variation 

av faktorer vilka alla har en särskild roll i konflikten.  

 

    2.1 Bakgrund  

    2.1.1 Bertuzzi Vs Moore 

En av ishockeyvärldens mest uppmärksammade våldsincidenter skedde den 8 

mars 2004 när the Vancouver Canucks spelade mot Colorado Avalanche på GM Place 

ishockeystadium. Med elva minuter kvar av matchen greppar Todd Bertuzzi (Vancouver) tag i 

Steve Moores tröja med ena handen och slänger en rak knytnäve med den andra handen mot 

Moores huvud. Moore landade med huvudet mot isen varpå Bertuzzi landar över honom och 

därefter bildas en hög av spelare ovanpå Bertuzzi och Moore. Moore var medvetslös och det 

framkom senare att han hade fått frakturer på nackkotor och en allvarlig hjärnskakning (Kerr 

2004, s.317). Till följd av händelsen stängde NHL av Bertuzzi resterande av säsongen och laget 

fick böta en avsevärd summa pengar.  Vidare blev Bertuzzi suspenderad från att någonsin kunna 

spela ishockey i de europeiska ligorna (Bowal 2013, s.51).  

Efter att domstol prövat fallet accepterade Bertuzzi en plea deal, det vill säga en 

överenskommelse mellan den åtalade och åklagarsidan där den åtalade erkänner brott i utbyte 

mot ett mildare straff. Straffet resulterade i ett års avstängning och 80 timmar samhällstjänst 

(Bowal 2013, s.52; Kerr 2004 s.318).   

 

     2.1.2 McSorley Vs Brashear 

Den 21 februari spelade Vancouver Canucks mot Boston Bruins i en kvalmatch om att få gå 

upp till NHL. Under matchens gång uppstod det upprepande dispyter mellan Marty McSorley 

(Boston) och Donald Brashear (Vancouver) vilket resulterat i att de båda samlade på sig 

utvisningsminuter. Tillslut ledde Vancouver med fyra mål och Brashear tappade intresset av att 
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fortsätta slåss med McSorley. När det var tjugo sekunder kvar av matchen skickar Boston in 

McSorley på isen och som åker upp strax bakom Brashear och slår till Brashear i huvudet med 

sin klubba. Brashear faller till isen, blir medvetslös och förlorar en avsevärd mängd med blod. 

Efter läkarundersökning visar det sig senare att han fått en allvarlig hjärnskakning (Schiller 

2003, s.260) 

 Efter överfallet beslutar NHL att stänga av McSorley för säsongen samt en 

bötfällning på $72 000. Åtal riktades mot McSorley och åklagarna ansåg att det skulle falla i 

allmänhetens intresse av att fälla McSorley för misshandel. Däremot var åklagarna även av 

åsikten att NHL:s bestraffning av spelaren samt faktumet att ishockey innehar ett våldsamt 

element även kunde bedömas som förmildrande omständigheter.  McSorley fälldes däremot för 

misshandel endast tre veckor efter åtal väckts (Schiller 2003, ss. 261–262). Åklagaren 

resonerade att slaget McSorley utgett var ”way beyond the scope of this game […] It is an act 

that is completely irrelevant to the game that is taking place on the ice.” (McSorley (conviction) 

i Schiller 2003, s.263).  

Generellt önskar idrottsindustrin och NHL att själva få reglera sina ligor, lag och 

idrottsmedlemmar. De argumenterar att det inte finns något genomtänkt resonemang till varför 

utomstående rättssystem skall beblanda sig med idrottens disciplineringssystem (Bowal 2013, 

s.51; Schiller 2003, s.247). Trots en önskan om att få existera i sin isolerade bubbla yttrade och 

konfirmerade domaren över fallet R. v. Maki att ishockey absolut inte har legitimitet att kunna 

bortse från den allmänna lagen och ingen sport, spelare eller organisation är immun från 

rättsliga åtal. 

   

    2.2. Amerikanisering  

Det svenska föreningslivet och idrottsverksamheten har haft, och har, en central och given roll 

i det svenska samhället. I Sverige fungerar det ideella föreningslivet som en förebild för 

demokratiska rättigheter, en tro för sport som integrationsfrämjande samt gynnsamt för 

folkhälsan (Backman & Carlsson 2020, s.452). Under 1990-talet bestämde sig däremot Svensk 

ishockey och det svenska ishockeyförbundet att frångå de typiska svenska idealen och i stället 

börja att ”amerikanisera” ligan.  

 Med ”amerikanisering” inom ishockey menas det att ett nordamerikanskt 

perspektiv på ishockeyn appliceras i det givna landet. I stora drag innebär det att ishockey 

professionaliseras, industrialiseras och utvecklas på ett sätt som optimerar sporten rent 
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kommersiellt. Andra betydande egenskaper amerikaniseringen för med är att sporten blir 

alltmer beroende av lag, rätt och juridik samt att sporten skall ses som en underhållande industri 

(Backman & Carlsson 2020, s.454). Det kan därmed sägas att de amerikaniserade värderingar 

står i motsats till de svenska idrottsföreningarnas.  Amerikanisering och NHL har däremot inte 

bara exporterat normen av ishockey som en kommersiell industri men även kulturella och 

psykologiska aspekter av sporten. Detta inkluderar såväl taktiska och strategiska delar av 

ishockey, bland annat av vad det innebär att bygga upp ett lag, dess struktur, organisationer och 

en total professionalisering av idrotten (Carlsson, Backman & Stark 2020, s.455).  

 Den kommersiella aspekten av amerikaniseringen ökade exponentiellt under 

1990-talet med faktorer som inträdandet av reklamintäkter, säljandet av Tv-rättigheter, lag som 

skapade maskotar, att påbörja matcherna med rökmaskiner, ljusshower, fyrverkerier och 

cheerleaders. Fler och fler lag började även ändra lagets namn vilka gjorde lagen mer 

internationella, däribland ”Frölunda indians”, ”Malmö Redhawks”, och Leksands försök till att 

döpa om sig till ”Leksand Stars”. Leksands försök till att byta namn accepterades dock inte av 

Patentbesvärsrätten vilken gav det nordamerikanska laget Dallas Stars istället vann rätten till 

att ha fullt patent på ”stars”. Leksands tvist visar inte bara på en vilja att amerikanisera och 

internationalisera sitt lag vilket gör att den juridiska aspekten får en allt större betydelse för 

sporten (Björk 2016, u.s).  

 

    2.3 Ishockeyvåld  

Den internationella forskningskåren har tagit sig an utmaningen att förklara varför individer 

frivilligt väljer att utsätta sig för och samtycka till våld och skaderisker som sker inom 

ishockeyrinken. Inledningsvis verkar kåren vara relativ överens om att särskilja på legitimt våld 

och illegitimt varpå jag kommer benämna dessa med orden ”aggressivt spel” respektive 

”ishockeyvåld” för att tydligare markera skillnaden. Aggressivt spel kan definieras som “verbal 

or physical actions grounded in an intent to dominate, control, or do harm to another person” 

(Coakley, & Donnelly, 2009, ss. 187–188 i Tjönndal 2016, s. 57). Aggressivt spel kan även 

anses ha vissa instrumentella inslag och kan användas som ett medel för att kunna nå ett mål. 

Ett förekommande exempel är hur spelare A tacklar spelare B i hörnet av en rink med 

förhoppningen att spelare B skall tappa kontroll över pucken så att spelare A istället kan ta över 

pucken och göra en spelvändning.  Övriga faktorer som bör inkluderas för att förstå sportens 

aggressiva spel är upprätthållandet av spelarnas maskuliniteter, deras prestationer, förväntan att 
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offra sig för sitt lag men likväl publikens påverkan och förväntningar. Sammantaget kan det 

konstateras är att aggressivt spel har en central roll inom sporten (Silverwood 2015, ss. 6–10).  

Aggressivt spel är alltså en väsentlig del av sporten, Vidare är det klart att det 

aggressiva spelet är en form av legitimt våld som både accepteras och förväntas av spelare och 

samhället. Det finns alltså redan en grundläggande tolerans för vissa våldsamma inslag vilket 

gör problematiken mellan ishockeysfären och rättsväsendet mer komplext.  

  

     2.4 Juridik inom svensk ishockey  

Följande avsnitt åsyftar till att skapa en grundförståelse av vissa juridiska begrepp som kommer 

att vara viktiga att bära med sig till resultat och analys.  

 

     2.4.1 Samtycke  

En central term som kontinuerligt stöts på inom forskningsområdet är ordet samtycke. Från att 

spelaren sätter sin första skridsko på isen ger denne ett samtycke till att utsättas för en viss typ 

aggressiv kroppskontakt som bedöms vara av normalgrad och inom spelets gränser (Harary 

2001, s.205). Det finns en rättslig grundbedömning av samtycke, och i Brottsbalken (BrB) 24 

kap §7 går det att läsa:  

En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om 

gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga 

omständigheter, är oförsvarlig. (Ankersted u.å, u.s).  

 

För att samtycket skall gälla ska den som ha samtyckt gjort detta frivilligt och på ett allvarsamt 

sätt. Vidare måste den som samtyckt varit insatt i frågan och varit kapabel till att fullständigt 

förstå vad denne har samtyckt till (Ankerstedt u.å)  

  Illegitimt våld, å andra sidan, kan sägas representera det problematiska 

ishockeyvåldet och det rör sig inte längre om aggressivitet utan om våld. När en handling, 

tackling eller puttning går från att vara aggressiv till våldsam har en skiljelinje överträtts och 

det samtycke som tidigare har erkänts skall inte längre bedömas att gällas (Harary 2001, s.213).  
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     2.4.2 Social adekvans  

Enligt Felix Jacobsson (2019, ss.18–19) är social adekvans ett relativt ungt begrepp i svensk 

straffrätt och Högst domstolen inkorporerade inte begreppet i sina domar förrän på 1990-talet. 

Jacobsson skriver att begreppets bakgrund kan spåras tillbaka till bland annat Ivar Strahl och 

Nils Börje Jareborg vilka båda under 1970-talet ansåg att det fanns ett behov av att instifta en 

befogenhet att utbringa ansvarsfrihet trots att gärningen har ett straffvärde och är straffbar. 

Sammantaget ansåg de två juristerna att de svenska domstolarna borde implementera ett 

oskrivet förhållningssätt (jmfr med samtyckeslagen som är nedskriven i lagen) som friar 

personer från ansvar när det krävs, bland annat inom sport och sjukvård. Jacobsson (2019) 

hänvisar till Jareborgs förklaring av begreppet: ”social adekvans för att beskriva gärningar som 

är tillåtna därför att en oskriven undantagsregel är tillämplig”. Jareborg ter sig också att beskriva 

social adekvans som en dogmatisk ’slasktratt’ och ’säkerhetsventil’ men understryker återigen 

vikten för svenskadomstolar att ha tillgång till denna slasktratt.  

 Numera råder det motstridigheter inom svensk rättslära gällande vad social 

adekvans egentligen representerar. Det verkar förekomma två huvudsakliga sidor gällande 

synen begreppet. Den ena gruppen anser att social adekvans är en slutsats av ett beslut, och här 

återfinns bland annat Jareborg som Jacobsson (2019) refererar till, medan det andra lägret 

istället anser det vara ett tillvägagångssätt, ett resonemang eller argumentation. Därefter finns 

det en mindre del vilka även anser att termen är så pass otydlig att det nästintill finns en 

vetenskap om begreppet, eller åtminstone en hel lära om social adekvans (Svensson 2016).  

 Sammantaget kan det sägas att social adekvans är ett slags kryphål som gör att en 

gärning kan komma att anses tillåten trots att Brottsbalken säger tvärtemot. Där sådana 

konflikter uppstår, och när konflikten inte kan rättfärdigas med exempelvis ansvarsfrihet på 

grund av samtycke eller nödvärn, kan det istället hänvisas till social adekvans (Jacobsson 2019, 

s.23). Trots att det finns motstridigheter från de olika perspektiv kring begreppet är de eniga 

om att när en handling bedöms att vara fri från ansvar till följd av social adekvans finns ett 

samhälleligt intresse att gärningen eller handlingen skall vara tillåten (Högsta domstolen mål B 

4888–17, s.5) 
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    2.4.3 Tidigare försök till juridisk reglering av idrottsvåld  

Det verkar finnas viss konsensus kring ishockey och våld - att sporten har ett överdrivet 

element av våld. Våldet får konsekvenser på både individ- och samhällelig nivå och det finns 

en tanke om att något bör göras för att minska våldet och därmed minska skador och skapa ett 

bättre klimat. Vad som däremot sällan nämns eller uttrycks är att det har funnits gedigna 

försök att implementera rättsliga regleringar med ändamålet att juridiskt sett kunna komma åt 

idrottsvåld varav två försök kommer presenteras nedan.   

 År 1983 presenterades propositionen Sports Violence Arbitration Act of 1983 i 

den amerikanska kongressen. På den amerikanska kongressens hemsida summerar de 

propositionen som ett dokument vilket förslår att varje enskild professionell idrottsliga ska 

införa ett lämpligt påföljdningssystem som åsyftar att bestraffa spelare som uppvisar 

överdrivet idrottsvåld (H.R.4997, 1983). Propositionen röstades däremot ner men ett 

ytterligare försök lades fram år 1989 med namnet Sports Violence Act of 1989. Propositionen 

från 1989 ville se att idrottare/spelare som medvetet uppvisar överdrivet våld och varpå 

handlingen har stor risk att skada motparten skulle kunna ådömas ett fängelsestraff upp till ett 

år och böter på $50 000. Trots ett andra försök att reglera idrottsvåldet fick propositionen inte 

tillräckligt många röster för att implementeras i den amerikanska lagboken (H.R.7903, 1980). 

 

3. Teori  

Uppsatsens teoretiska ramverk syftar till att undersöka en normkonflikt som uppstått mellan 

svensk ishockey och svenska rättssystemet och kommer därför att utgå därför från begreppet 

rättspluralism. Anledningen till att uppsatsen endast använder sig av en teori hänvisas till 

uppsatsen yttersta syfte – nämligen att undersöka normkonflikten mellan svensk ishockey och 

det svenska rättssystemet i fallet Lilja. När det uppstår olika typer av normkonflikter inom 

kriminologi och rättssociologi är rättspluralism, vilket till det yttersta kokas ner till studier av 

sammanhang med normkonflikter, ofta nära till hands. Teorin är både väletablerad och 

tvärvetenskaplig vilket tyder på dess vikt i samhällsvetenskapliga sammanhang.  
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    3.1 Rättspluralism  

I Om rättssociologi (Baier, Svensson & Nafstad 2018) beskriver författarna att rättssociologi 

har fyra primära byggstenar. Anledningen till att ämnet rättssociologi nämns är för att få en 

förförståelse till termen rättspluralism som till synes kan verka ganska komplicerad.  

 De fyra primära byggstenarna är i) Kodifierat statsrätt, ii) Rättslig praxis, iii) 

Social förändring, iv) Social praxis. Detta kan illustreras med hjälp av följande diagram:  

                         

 Diagram 1 – Rättssociologins byggstenar (Baier m.fl. 2018, s.14)  

Illustrationen ämnar till att försöka förenkla och visa på hur rätten interagerar med samhället. I 

’börat’ raden förklaras hur normer bör vara i teorin. De kodifierade normerna representerar den 

nedskrivna lagen som återfinns i bland annat Brottsbalken medan de sociala normerna är de 

normer som återfinns i samhället men vilka däremot inte är nedskrivna.  

 Den andra raden ’varat’ representerar istället hur de kodifierade normerna (lagar) 

appliceras av rättssystemet, alltså hur lagar och förordningar faktiskt utspelar sig i samhället. 

Social praxis är därmed hur våra ”teoretiska” sociala normer utspelar och ter sig i samhället.  

 Från diagrammet blir det mer konkret vilka olika typer av normer som existerar i 

samhället vilket är en förutsättning för att förstå rättspluralism. Rättspluralism är även en term 

som använts inom en rad olika discipliner såsom antropologi, sociologi, filosofi och är därmed 

inte uteslutande knutet till rättssociologi. Syftet med texten ovan är att skapa en förförståelse 

av rättspluralism men faktum är att rättspluralism som term är otydlig i sin definition och dess 

verkliga innebörd varierar något beroende på vilken disciplin en rör sig inom. 

Luts-Sootak, Kull, Sein & Siimets-Gross (2018, ss.14-17) beskriver 

rättspluralism med orden ”legal pluralism means that more than one law is observed at the same 

time”. Vidare skriver författaren att ”law” inte uteslutande är nationens nationella lagar utan 
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innefattar andra rätts- och normsystem såsom EU-lag, folkrätt, andra rättsliga principer och 

regler men även religiösa regelsystem, kulturella- eller familjeregler.  

Baier m.fl (2018, s.91) benämner istället rättspluralism som ett fenomen varpå 

flera rättssystem existerar inom en och samma sfär. Författarna skriver även att den kodifierade 

rätten och de sociala normerna kan stå på två olika sidor av ett spektrum och därmed motsätter 

sig respektive värderingar varandra. Författarna erkänner att kodifierade normer är viktiga men 

påpekar även att betydelsen av sociala normer inte bör underskattas. Likväl, kodifierade rätt, 

används även sociala normer för att hantera och lösa konflikter för att säkerställa och bevara 

ordningen inom ett givet fält. Rättsantropologer, exempelvis, hävdar att det inte alltid krävs en 

kodifierad rätt för att skapa ett organiserat och välfungerade samhälle. Detta antagande blir 

verkligt bland annat hos den etniska gruppen romer vilka har ett eget verkade 

konfliktlösningssystem vilket inte är närvarande i exempelvis Brottsbalken eller i övriga 

svenska lagar. Kulturella- och etniskt-specifika normsystem har den gemensamma faktorn att 

de är konfiktlösningsorienterade utan att vara institutionaliserade, det vill säga att staten där 

dessa folkgrupper verkar inte legitimerar normsystemen som kodifierad rätt (Baier m.fl, ss.83-

84) 

 

4. Metod och material 

Uppsatsen är primärt en kvalitativ undersökning vilket innebär att dess material, resultat och 

analys primärt fokuserar på ord istället för nummer och siffror och en övergripen struktur som 

ämnar att förstå det sociala livets komplexitet (Loseke 2013, s.29).  

 

4.1  Val av forskningsdesign - fallstudie  

Genom att välja fallstudie som forskningsdesign kommer undersökningen möjliggöra en 

detaljerad och ingående undersökning av fallet Lilja. Val av design kommer även att tillåta 

uppsatsen att belysa fallets komplexitet, natur och kontext (Bryman 2018, s.96). Det finns en 

rad olika händelser som kan tänkas läggas till grund för en fallstudie men fallet Lilja är, enligt 

Bryman (2018, s. 99), ett extremt eller unikt fall.  

 Uppsatsen frågeställning och syfte åsyftar till att undersöka hur normkonflikten 

mellan svensk ishockey och det svenska rättsväsendet kan förklaras och illustreras. Utifrån 

syftet finns det ett utstående fall som maximerar chanserna för att kunna undersöka 
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problematiken på ett så grundligt och rättvist sätt som möjligt, nämligen fallet Lilja. Som nämnt 

i inledningen är fallet säreget på grund av dessa rättsliga karaktär, nämligen att Lilja har blivit 

dömd i tings-, hovrätt och Högsta domstolen. Fallet är hittills det enda fallet av misshandel i 

svensk ishockey som har färdats från tingsrätt och ända upp till Högsta domstolen vilket belyser 

dess kritiska vikt.  

 Ytterligare skäl att noggrant undersöka fallet och den varande normkonflikten är 

till följd av att målet har fått prövningen beviljat av Högsta domstolen. Högsta domstolen får 

årligen ca 6000 överklaganden som ombeds att prövas i instansen men endast ~1.7% av dessa 

beviljas. Efter att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd kan det sägas att domstolen 

anser att det finns ett juridiskt frågetecken eller en lucka i Sveriges rådande lag vilket måste 

prövas för att skapa klarhet och förutsägbarhet. Resultatet av HD prövar ett mål blir ofta 

långvariga då avgörandet kommer resultera i vägledning i hur liknande fall skall bedömas i 

liknande fall (Högsta domstolen, 2020)  

 Sammantaget kan det sägas att valet av fallstudie ska underlätta för dess resultat 

och analys i frågan gällande att skapa en förståelig och intressant helhetsbild av varande 

normkonflikt istället för att försöka presentera svårförklarade teorier och ansatser (Cohen, 

Manion & Morrison 2011, s.289).  

  

    4.2 Urval och material  

De dokument som ligger till grund för materialet är förundersökningsprotokollet till fallet Lilja 

samt domslut från Malmö tingsrätt, Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Högsta domstolen 

vilket ger en summa summa på fyra olika sammanställda dokument.  

Förundersökningsprotokoll är det sammanställda dokumentet med information 

som har samlats in under förundersökningen. Dokumentet innehåller generellt sätt 

bakgrundsinformation, i detta fall exempelvis anmälan från huvuddomaren och 

disciplinnämndens dokument över bestraffning, men även förhör med målsägande, med den 

misstänkte såväl som med vittnen. Det kan även förekomma andra relevanta dokument i 

förundersökningsprotokollet vilka anses vara viktiga att inkludera inför rättegången exempelvis 

journalanteckningar från sjukhus eller andra vårdsinstanser.  

I domarna från domstolarna återfinns istället beslut vare sig åtalet är styrkt eller 

ogillas. I dokumentet återfinns domstolarnas motiveringar och resonemang till vare sig den 
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misstänkte bör frias eller fällas samt vilka eventuella påföljder som kommer att utdelas. Både 

förundersökningsprotokollet och domar är allmänna handlingar och arkiveras enligt 

offentlighetsprincipen vilket innebär att privatpersoner har rätten att kräva ut dessa. För att få 

tillgång till handlingarna gällande fallet Lilja har det därmed gjorts beställningar via respektive 

domstols e-tjänster för att kunna tillhandahålla dem.  

Gemensamt för förundersökningsprotokollet och domsluten är att de båda är 

formaliserade och juridiska. Handlingarna till fallet Lilja innefattar både relevant information 

och motiveringar till utfallen men jämförelsevis med andra brottsmål så som mord eller dråp 

innehar fallet Lilja ett förhållandevis kort förundersökningsprotokoll på ca 40 sidor medan 

domsluten varierar från 15 till 20 sidor.  

  

4.3  Analysmetod  

Valet av analysmetod grundar sig i att metoden är ett utav de vanligaste sätten att analysera 

dokument på vilket är kvalitativ innehållsanalys. Ett av de framträdande karakteristiska av 

metoden är att teman utarbetas från texterna. Till skillnad från kvantitativ innehållsanalys, vilket 

är en metod som har utarbetade teman vilka tillämpas på källorna, tillåter kvalitativ 

innehållsanalys istället skapandet av teman under processens gång (Bryman 2018, ss.677–680).  

 Mer bestämt kommer en form av kvalitativ innehållsanalys, skapad av Altgeide 

& Schneider att appliceras. Altgeide & Schneider benämner sin metod som ethnographic 

content analysis, ECA, och dess arbetssätt innebär att det sker en fram-och-tillbaka process 

mellan begrepp, data, tolkning och analys av datan. En del av analysprocessen innebär att det 

kontinuerligt kommer att framställas nya teman vilka kommer ställas motvarandra och jämföras 

med andra relevanta uttalanden, innebörder och nyanser. Därmed kommer analysen i varande 

uppsats att det röra sig fram och tillbaka mellan undersökningens datainsamling, tolkning och 

analys (Bryman 2018, ss.678–679).  

 

4.4  Etiska överväganden  

I förundersökningen och i domarna nämns ett flertal personer vid sina fullständiga namn samt 

med personuppgifter. I mindre uppmärksammade, eller snarare sagt mindre offentliga mål, kan 

det tänkas vara oetiskt att använda privatpersonernas fullständiga namn i en undersökning. I 
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rådande uppsats har dock valet av att använda personernas fullständiga namn bedömts vara 

rimligt.  

 För det första går det att argumentera för saken till följd av att elitidrottsmän per 

definition är offentliga då de är anställda av kommersiella och offentliga klubbar vilka ofta har 

en stor följarbas. Sammantaget kan det sägas att det finns viss social försvarbarhet att använda 

personernas namn. För det andra är fallet tillräckligt uppmärksammat att det inte går att 

undvika, för den som är intresserad av ishockey, uppståndelsen som tagit form kring fallet och 

Jakob Lilja och media har redan i stor omfattning publicerat personernas namn.  

 För det tredje är domstolshandlingar offentliga i sin natur. Innan domstolarna 

lämnar ut offentliga handlingar till privatpersoner, materialinsamlingen, gör domstolarna en 

sekretessprövning. Om målet bedöms att vara tillräckligt sekretessbelagt kommer handlingen 

inte att ges ut (Sveriges domstolar 2020).  

 Med beaktning till de tre punkterna ovan har det gjorts en sammanlagd bedömning 

att det är etiskt försvarbart att uppsatsen använder sig av personernas fullständiga namn.  

 

5. Resultat   

Inledningsvis kommer disciplinärendet att presenteras för att sedan följas av 

förundersökningsprotokollet. Detta avsnitt kommer i stor mån vara deskriptivt för att på ett 

rättvist sätt kunna presentera attityder och uttalande från de förhörda ishockeyspelarna och 

huvuddomaren. Däribland kommer ett långt citat från huvuddomare Andreas Harnebring att 

citeras vilket kommer att ge en neutral bild till det sammanlagda händelseförloppet. Därefter 

kommer rättsinstansernas domslut att presentera och även dessa kommer vara relativt 

deskriptiva vilket i slutändan kommer skall ge läsaren en juridisk uppfattning till domstolarnas 

resonemang och motiveringar till att fälla Lilja.  

 Meningen att framföra ett omfattande deskriptivt avsnitt är till följd av att det 

kommer att ligga till underlag för analysen. Genom att återberätta de argumentationer och 

attityder som påvisas i materialet kommer läsaren själv att få en uppfattning om de två olika 

sidorna.  
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    5.1 Disciplinärendet  

Samtliga dokument av disciplinnämndens ärende återfinns i förundersökningsprotokollet, därav 

kommer hänvisningarna att riktas till förundersökningsprotokollet och inte ett själstående 

dokument från Svenska ishockeyförbundet.  

 Matchen varpå rådande händelse utspelade sig tog plats den tredje mars 2015 i 

Malmö arena mellan Malmö Redhawks och Rögle BK. I anmälan till disciplinnämnden 

beskriver huvuddomare Andreas Harnebring händelsen med följande stycke:  

I slutet av första perioden (16:57) fångar #15 Jakob Lilja upp pucken i Rögles anfallszon. Han blir 

lite lätt neddragen av #28 Jens Olsson Malmö, men har för dålig balans och faller således för 

enkelt för att få med sig en utvisning (holding). När spelet sedan vänder åker Lilja i kapp Olsson 

och markerar sin närvaro med att lägga klubban mot Olsson rygg. En sekund senare delar Lilja ut 

en crosschecking rakt bakifrån med mycket kraft som träffar Olsson i nedre delen av nacken. 

Olsson blir skadad och får hjälp med att lämna isen med bår och nackkrage. Detta är inget annat 

än oerhört onödig och vårdslös handling från Liljas sida som renderar i skada – vilket inte ger oss 

några andra alternativ än att utdöma Match Penalty för ”checking to the head or neck”, enligt regel 

124 punkt 3 (Malmö tingsrätt åkl.nr. AM33101-15, s.8) 

 

Harnebrings beskrivning av anmälan kan sägas vara en neutral bild av händelsen vilken inte 

hunnit blivit påverkad av vare sig media eller rättsapparaten. Med detta sagt kommer det 

citerade stycket att användas som en utgångspunkt för att förklara händelseförloppet. 

 Disciplinnämndens bestraffning innefattar avstängning från den sjätte mars till 

och med den 20 mars samma år. Vidare blir Lilja även avstängd i tio matcher varav fyra 

omvandlas till böter om 12 000 kr. Disciplinnämnden skriver i sin motivering att de ser 

allvarligt på händelsen och säger att gärningen är onödig och respektlös då crosschecking tar 

på det oskyddade nackpartiet, men de anser även att crosscheckingen sker utanför spelet 

 

    5.2 Förundersökningsprotokollet  

I förundersökningsprotokollet framhålls huvudsakligen fyra intressanta förhör och dessa är med 

Lilja själv, med Olsson, med huvuddomare Harnebring och med Liljas lagkamrat Christopher 

Liljewall. Det förekommer även rättsliga bedömningar vilka kommer presenteras kort.   

 Det första förhöret dateras till den nionde december 2015, alltså nio månader efter 

händelsen ägt rum, alltså en ganska omfattande lång tid efter händelsen faktiskt utspelade sig. 

I förhöret hörs Olsson som säger att han medvetet ställde med ryggen framför Lilja. Första 

crosscheckingen i lägre ryggen erkänner Olsson är vanligt förekommande i hockey vilket han 
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inte anser som märkvärdigt. Andra crosscheckingen, som ligger till grund för åtelalet, är han 

dock helt oförberedd på. Det smällde till i nacken och han beskriver att han förblev kvar på isen 

eftersom spelarna fått instruktioner från tränare att ligga kvar så fort spelarna känner smärta 

från nacken. Olssons syn på den andra crosscheckingen går i linje med disciplinnämndens, att 

den är mycket allvarlig och onödig då det tar på ett så pass blottat och känsligt område på 

kroppen. Trots att Olsson är den utsatte i situationen anser han däremot inte att händelsen bör 

utredas som misshandel av polisen utan att disciplinnämndens bestraffning är tillräckligt nog 

vilket styrks av att Olsson inte lägger fram några ersättningskrav utan säger ”det är sånt som 

händer i stridens hetta inom hockey.” (AM 33101–15, ss.21–22)  

 Likt Olsson vart första crosscheckingen ingen överraskning för domarna utan sågs 

som en hämndaktion från tidigare spelsekvens. Den andra crosscheckingen däremot kom som 

en chock för domarteamet och Harnebring tror att Lilja fick ett totalt hjärnsläpp. Vidare noterar 

Harnebring att Lilja direkt efter händelsen åker till utvisningsbåset utan någon slags protest från 

vare sig Lilja eller Röglelaget vilket Harnebring tolkar som att Lilja direkt förstår att han korsat 

en linje och gjort ett snedsteg vilket även hans lag är införstådda i. Däremot anser även 

Harnebring att det vart en fruktansvärt onödigt agerande från Liljas sida.  

 I försök till att förklara händelsen för förhörsledaren beskriver han de två 

involverade spelarna. Olsson är en betydligt äldre och rutinerad spelare med stor erfarenhet. 

Lilja, å andra sidan, är en yngre spelare och spelar en forwardposition vilket innebär att han 

förväntas vara mer fartfylld och fysisk än Olsson. Lilja är en målskytt och producerande spelare 

och han förväntas att spela därefter. Harnebring beskriver Lilja som en schysst spelare som 

råkar vara mer effektiv i sin spelstil. Därmed är han i Olssons linje gällande påföljderna, att 

handling inte anses vara brottslig och tingsrätten bör inte pröva fallet. Disciplinnämndens straff 

bör anses vara tillräckligt.  

 Avslutningsvis förhörs Liljas lagkamrat Christopher Liljewall. Liljewall förklarar 

att Lilja bodde hos honom några dagar efter händelsen och återger hur pass dåligt Lilja mådde 

efter, att han grät och var förkrossad. När det gäller spelsekvensen säger dock Liljewall, till 

skillnad från disciplinnämnden och huvuddomaren, att händelsen skedde inom spelets ramar 

och att Lilja, liksom alla ishockeyspelare, inte hade uppsåt att skada sin motståndare. Även 

Liljewall yttrar att det är ”löjligt” att polisen utreder händelsen och är av åsikten att 

disciplinnämndens bestraffning är tillräckligt. 
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    5.3 Tingsrätten dom 

Åklagarsidan yrkar på att följande har hänt: Lilja tilldelar Olsson en crosschecking med sin 

klubba på Olssons oskyddade nackparti och de anser vidare att händelsen inte sker i en 

fullständig spelsekvens då pucken befann sig ett par meter (6–8 meter enligt domaren) från 

dem. Olsson faller då till isen och färdas till sjukhus med smärta från crosscheckingen. 

 Försvararsidan hävdar istället följande: Olsson blockar Liljas väg och när den 

andra crosscheckingen tilldelas på övre ryggen råkar klubban glida upp till nacken. 

Försvararsidan anser inte att crosschecking kan benämnas som ett slag, vilket domarna för 

övrigt väljer att tillskriva gärningen, utan bör istället anses som en rörelse med båda händerna 

på klubban som dessutom befann sig i spelfattning. Försvararsidan hävdar också att Lilja saknat 

uppsåt att skada Olsson utan händelsen är en olyckshändelse.  

 Notera att de olika sidorna väljer att se händelsen på två separata sätt. 

Åklagarsidan bryr sig endast om den avslutande crosscheckingen och bryr sig inte om 

bakgrunden eller omständigheterna kring händelsen vilket försvararsidan gör för att försöka 

förklara händelsen i ett bredare perspektiv.  

 Med dessa två skilja aspekterna ställer sig tingsrätten därmed frågorna, i) Kan 

Lilja tillskrivas ansvar genom att bedömas haft uppsåt att träffa Olsson på det känsliga 

nackpartiet? och ii) Om crosscheckingen kan tänkas täckas av det samtycke Olsson har gett 

genom att delta i matchen.  

 Vad gäller första frågan bedömer tingsrätten att Lilja har haft uppsåt att träffa 

Olsson på ett illa sätt, vilket inte är i enlighet med Liljas egen utsaga. Motstridigt till åklagarens 

sakframställan beräknar tingsrätten in bakgrunden till händelsen och finner Lilja att haft uppsåt 

just på grund av att Olsson tidigare dragit ner honom på isen. Rätten övertygas inte av Liljas 

påstående utan anser istället att Liljas version strider mot den visuella bevisning som lagts fram.  

 Tingsrätten anser alltså att Lilja medvetet träffat Olsson på det oskyddade 

nackpartiet, men frågan vare sig Olsson indirekt samtyckt att utsättas för sådan här händelse 

kvarstår. Rätten är införstådd i att det sportsliga samtycket, exempelvis att spelare samtycker 

och accepterar att bli hårt men regelrätt tacklade, och menar även på att samtycket kan sträckas 

något längre än de aggressiva gärningar som faktiskt godkänts av ishockeyns regelverk, 

tillexempel om en tackling är otillåten men fortfarande enligt spelets idéer. De hänvisar vidare 

till läran om social adekvans – att de sistnämnda gärningarna som egentligen är otillåtna enligt 
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regelverket kan istället förklara med hjälp av social adekvans som bedöms vara i linje med 

spelets idé gällande risktagande.  

 Tingsrätten meddelar därmed att åtalet om misshandel är styrkt och Lilja döms 

för misshandel med påföljd av villkorlig dom med 40 dagsböter á 650 kr.  

  

 

    5.4 Hovrättens dom 

I hovrätten presenteras samma bevisning som lades fram i tingsrätten därmed kommer förhören 

och uttalande inte att återupprepas utan läsaren ombeds istället att läsa igenom 

förundersökningsavsnittet igen om så behövs. Vidare är hovrätten i linje med tingsrättens 

bedömning av det verklige händelseförloppet, att Lilja medvetet ’slagit’ Olsson med sin klubba.  

 Hovrättens primära frågor är, likt tingsrättens första fråga, vare sig Lilja kan frias 

från ansvar för sin handling samt vare sig ”ansvarsfrihet på grund av social adekvans närmare 

bestämt för avgränsas på idrottens område” (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål. Nr. B 

1251–17, s.3) 

 Inför bedömningen skriver hovrätten att det förekommer handlingar inom 

idrottsevenemang vilka vanligtvis, utanför idrottens rum, skulle vara straffbelagda samt att 

idrottare, genom att ge sitt samtycke, accepterar att bli utsatt för aggressiva handlingar som 

ryms inom regelverket. Men, även handlingar vilka bedöms vara grövre än att de täcks av 

regelverket kan också komma att accepteras till följd av samtycket och ishockey är en av de 

sporter varpå sådana överträdelse är vanligt förekommande.  

 De ishockeyspelare som regelbundet utövar sporten är medvetna om de risker som 

finns vid långvarigt utövande och hovrätten skriver att det kan tyckas att de även samtycker till 

att bli utsatta för dessa överträdelser vilka kan ge smärta och kroppsliga skador. Däremot skriver 

de också att spelare som är medvetna om skaderisker till följd av aggressiva handlingar inte 

innebär att de har samtyckt till att skadas ”i det enskilda fallet” ” (Hovr. över Skåne och 

Blekinge, mål. Nr. B 1251–17, s.3) och menar istället på att endast vissa regelöverträdelser 

allmänt accepteras och kan bedömas som ansvarsfria:  

”Det rör sig här om en ansvarsfrihetsgrund som inte är lagreglerad, utan som har utvecklats i 

rättspraxis och doktrin. I doktrinen brukar det talas om ansvarsfrihet på grund av social adekvans. 

Gemensamt för de situationer där frihet från ansvar på denna grund aktualiseras kan sägas vara att 
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det intresse som straffstadgandet skyddar här kolliderar med andra intressen som bör ges företräde. 

Det intresse som på ifrågavarande område ställs mot straffbestämmelserna skyddsintresse är 

främst intresset av att idrottsutövare kan utöva sin idrott utan att mera regelmässigt riskera 

straffrättsligt ansvar ” (Hovr. över Skåne och Blekinge, mål. Nr. B 1251–17, s.3) 

 

Hovrätten fortsätter att argumentera att bedömningar gällande fall av 

våldsaktioner inom idrott måste ha en utgångspunkt i den rådande sportens kontext och 

särskilda karaktär och att det inom ishockey måste finnas ett förhållandevis stort utrymme för 

att bedöma handlingar som social adekvata, alltså att det finns ett intresse av att låta otillåtna 

handlingar inom ishockey att förbli straffrättsligt ansvarsfria. För att istället begränsa området 

och bedöma vad som är okej och accepterat till vad som inte är okej och icke accepterat måste 

överträdelsen i vara i linje med spelets idé för att kunna bortses.  

 Med hovrättens bakgrund bedömer de Liljas handling som onekligt bortom 

ishockeyns regelbok och kan inte heller anses vara spelmotiverad. Olsson kan dessutom 

omöjligen ha samtyckt till att utsättas för sådan här skaderisk.  

 I hovrättens bedömning anser de därmed att Liljas gärning inte kan bortses till 

följd av social adekvans, alltså det allmänna intresset, och fastställer tingsrättens 

rubriceringsfråga av misshandel samt påföljd av villkorlig dom och böter.  

 

    5.5 Högsta domstolens dom 

När mål når Högsta domstolen utgår de ofta från en enda frågeställning vilken i detta fall är en 

mer generell och övergripande men samtidigt mer juridisk noggrann än i de lägre instanserna. 

I detta fall har domstolen valt att formulera frågeställningen med följande citat: ” 

Frågan i målet är om en våldshandling som begåtts under organiserad idrottsövning utgör brott 

eller om handlingen är tillåten med stöd av allmänna regler om samtycke och social adekvans 

(NJA 2018 s.591, s.3) 

 

I sin bakgrund till sin bedömning beskriver Högsta domstolen utförligt hur både social adekvans 

och samtycke appliceras i olika fall och hur de ska tolkas, men denna utsaga förklara inget som 

inte redan har nämnts i uppsatsen.  
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 Högsta domstolen bedömer slutligen att Liljas utdelade crosschecking har i) 

tilldelat smärta, ii) inte vart i enlighet med ishockeyns regelverk och kan inte anses rymmas 

inom det samtycke som Olsson har gett, iii) inte tilldelats, i linje med disciplinnämnden och de 

andra domstolarnas bedömning, inom en fullständig spelsekvens, samt att iv) crosscheckingen 

har begåtts med uppsåt.  

 Gärningen är, utifrån Högsta domstolen, inte tillräckligt obetydligt för att 

rubriceras som ringa (mild) då det träffats på ett så pass oskyddad och känsligt område av 

Olssons kropp. Därmed fastslår Högsta domstolen hovrättens dom med villkorlig frigivning 

men ändrar däremot påföljden av böter och tar borta dessa helt.  

 

6. Analys  
Analysavsnittet är uppdelat i en rad underrubriker där varje enskilt avsnitt representerar ett 

enskilt tema. Med hjälp av avsnitt 2. ’Bakgrund och tidigare forskning’ ’samt teorin 

rättspluralism kommer det utarbetas en nyanserad bild av normkonflikten mellan svensk 

ishockey och rättssystemet.  

 

6.1 Språket  

Titeln på underrubriken är menat till att representera en övergripande benämning på de olika 

språk- och stilvariationer som går att urskilja från materialet. Mer specifikt är det en särskild 

skildring vilket sticket ut i materialet – nämligen hur den kritiska händelsen väljs att benämnas. 

 I avsnitt 5.1 går det att läsa ett citat ur huvuddomare Harnebrings anmälan till 

disciplinnämnden. I anmälan beskriver han händelsen som ”oerhört onödig och vårdslös” (AM 

33101–15, s.8) och regelmässigt som en ”checking to the head” enligt regel 124 punk 3 utifrån 

säsongen 14/15:s upplaga av regelboken. Varande upplaga, alltså säsongen 20/21:s regelbok, 

beskrivs dock ”checking to the head” som kroppstacklingar mot antingen huvud eller nacke 

(Svenska ishockeyförbundet 2020, s.106). Utifrån Liljas version, vilket också styrks av 

videomaterial, har han använt sig av klubban i spelfattning för sitt angripande och då kan det 

anses vara mer lämpligt att använda sig av regel 59 – crosschecking (Svenska 

ishockeyförbundet 2020, s.127). Skillnaden mellan dessa är att crosschecking sker med klubba. 

Det kan härmed argumenteras för att huvuddomaren, som tilldelar Lilja det absolut första 

straffet, benämner angripandet felaktigt redan från början. 
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 I sitt förhör. Däremot, benämner Harnebring händelsen som både en smäll och en 

crosschecking. Det förblir oklart varför huvuddomaren inte enbart väljer att benämna händelsen 

men vad som får att fastställa är att han i vart fall inte använder ordet ”slag” vilket 

rättsinstanserna verkar att fördra. Att huvuddomaren i sitt förhör väljer att använda sig av ordet 

”smäll” istället för ”slag” har dock en betydelse. Utan att undersöka de två ordens ontologiska 

ursprung och historia kan det anses att ordet ”smäll” inte är lika väldefinierat som ordet ”slag”. 

Vidare kan det även argumenteras för att ordet ”smäll” är mindre känsloladdat och i mindre 

utsträckning associerat till uppsåtligt våld än vad ett slag är. Vidare är det även ett faktum att 

Harnebring vet, med sin kompetens och yrkesroll, att ett slag inom ishockeyn ska benämnas 

enligt regel 61 ”slashing” (Svenska ishockeyförbundet 2020, s.130). Utifrån ett ishockey-

perspektiv är det därmed uppenbart att händelsen inte rör sig om ett slag. 

 Även Liljas vän, Christopher Liljewall, undviker att använda sig av ordet slag. 

Han definierar inte händelsen till ett enda ord överhuvudtaget utan väljer istället att beskriva 

det som att Lilja ”tryckte bort” Olsson. Beskrivningen att trycka bort är ännu mindre laddat än 

vad order ”smäll” är och i detta fall kan det till och med anses som en underdrift. Vad som 

istället kan sägas utifrån Liljewall och Harnebrings definitioner eller beskrivningar av 

gärningen är att deras ordval åtminstone representerar underliggande attityder gällande hur 

allvarligt de ser på händelsen där Liljewalls uttalande nästintill normaliserar händelsen.  

 Även Lilja motsätter sig att det skulle röra sig om ett ”slag”. Anledning till att han 

inte utdelat ett ”slag” är, som nämnt, på grund av att han håller i klubban i en spelfattande 

position. En spelfattning innebär att det finns ett avsevärt mellanrum mellan händerna och hade 

händelsen inte utförts med så pass omfattande kraft är det tänkbart att Liljewalls beskrivning av 

att trycka bort skulle vara lämplig.  

 I tingsrättens domslut går det att notera att åklagarens sakframställan faktiskt 

använder sig av den sportsliga korrekta termen ”crosschecking” (Malmö tr. mål nr. B 1177–16, 

s.3) 

Detta ändras dock av tingsrätten som istället väljer att kalla angripandet för just ”ett kraftigt 

slag” (B 1177–16, s.7). Totalt återfinns fjorton olika tillfällen där ordet ”slag” används 

tingsrättens dom och endast tre tillfällen av ”crosschecking”. Samma trend tycks återfinnas i 

hovrättens dom där ordet ”slag” förekommer nio gånger medan ”crosschecking” förekommer 

vid fyra tillfällen.  
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 I Högsta domstolens domslut förekommer ”slag” vid åtta tillfällen och 

”crosschecking” nämns vid två enstaka tillfällen. Något motstridigt till de kvantiteter av orden 

som uppvisats skriver HD även ”Den cross-checking som utfördes av Jakob Lilja (som i 

följande kallas för slag även om det närmast rör sig om en stöt med dubbelhandsfattning)” (NJA 

2018 s. 591, s.9). Högsta domstolen erkänner alltså att det inte rör sig om ett slag men väljer 

ändå att använda sig av ordet vilket kan tyckas vara märkligt.  

 Det kan verka banalt att ge sig an att analysera de olika aktörernas ordval för att 

benämna en och samma händelse men vikten av detta är att samtliga involverade har sett det 

visuella materialet och är väl införstådda i vad som har visats men ändå väljer aktörerna att på 

vitt skilda sätt att definiera den. Vad som återfinns vara gemensamt för representanterna från 

svensk ishockey är att de drar sig från att använda sig av ordet ”slag” för att beskriva händelsen 

till följd av gärningen inte är ett slag utifrån de svenska ishockeyreglerna.  

 Genom att undersöka temat blir det uppenbart att domstolorna saknar tillräcklig 

insyn inom den kontext de rör sig i för att på ett korrekt sätt kunna benämna händelsen med 

korrekta termer. Vidare går det att argumentera för att domstolarna ser händelsen som en akt av 

våld medan representanterna istället ser det som ett aggressivt överträdande. Skillnaden mellan 

en våldsam eller aggressiv handling återkopplas till avsnitt 2. ”Bakgrund och tidigare 

forskning” och sammantaget går det att säga att domstolarna ser händelsen som en illegitim 

form av våld medan representanterna istället ser det som en överträdelse av legitimt våld.   

 Genom att analysera språket och terminologin de två olika sidorna använder sig 

av blir det uppenbart att fallet behandlar två vitt skilda kontexter som möts i påtvingat 

sammanhang. Vilken normuppsättning och terminologi som skall anses vara appliceras är 

svårbedömt men det kan tyckas att domstolarna åtminstone bör försöka att visa hänsyn till de 

alternativa normerna då de rör sig i en okänt och hittills outforskad kontext rent juridiskt. För 

tillfället råder det istället en inkonsekvent inställning från rättssystemet där det i vissa fall kan 

tänkas lämpligt att hänvisa till antaganden och normer från det sportsliga regelsystemet men i 

vissa fall inte.   

   

 

 



22 
 

6.2 Kontextuella sammanhang  

Det andra temat kommer att behandla de olika betydelserna av kontextuella sammanhang vilka 

uppdagas i dokumenten. De kontexter och sammanhang som återfinns i materialet har till viss 

del redan introducerats i avsnittet ovan. Kontexten och sammanhangen är ett tema som återfinns 

i samtliga teman och därför kommer det att argumenteras för saken både fram och tillbaka i 

avsnittet, precis som analysmodellen förutsätter.  

 Ett av de tydligaste citaten vilket visar på att rätten bortser från ishockeyns kontext 

är antecknat i hovrättens domslut. I domen går det att läsa: ”Om det berott på att Jens Olsson i 

den tidigare spelsekvens dragit omkull Jakob Lilja, stängt av hans åkväg eller något annat 

saknar betydelse”. Citaten talar för sig själv och hovrätten är tydliga med att de bakgrundorsaker 

som föranleder till den allvarliga crosscheckingen är utan tvivel helt irrelevanta.  

 Betydelsen av bakgrundsinformation och kontext är däremot inte irrelevant för 

vare sig huvuddomaren eller för Liljewall. I förhöret med Harnebring går det att läsa en 

fullständig återberättelse av händelseförloppet, alltså det från att Lilja inledningsvis blir 

neddragen av Olsson till att den hårda crosscheckingen utdelas. Eftersom Harnebring 

återberättar den fulla berättelsen bör det tyda på att han har förståelse i vad crosscheckingen 

grundar sig i trots att han blev överraskad av det avslutande angripandet. Vidare verkar 

Harnebring även att vilja betona att Lilja i) inte är en ’ful’ spelare och ii) hans spelarposition 

vilken innebär en generellt aggressiv spelstil. Uttalandet kan ses vara ett sätt att både förklara 

och försvara Lilja trots den allvarliga gärning han utfört. Detta kan tolkas som att Harnebring 

förklara varför det rör sig om en form av legitimt våld och inte illegitimt våld. Faktumet att 

Harnebring förklara hur varken Lilja själv eller Röglelaget protester mot match penalty visar i 

hans mening på att Lilja visar ånger och att laget anser det vara en giltig bedömning av 

situationen.  

 Liljewall, vars attityder hittills presenteras verkar normalisera händelsen, 

uppfattar händelsen att vara i full spelsekvens och att Lilja försökte ta spelyta, d.v.s. ett fullt 

normalt förfarande i vardagliga sammanhang inom ishockeyn (AM-33101-15, s.28) Varför 

detta är av betydelse är på grund av rättens motsatta uppfattning, nämligen att händelsen inte 

alls kan anses vara en del av en spelsekvens utan uppståndelsen sker bortom allt spel (Hovr. 

Över Skåne och Blekinge mål nr. B 1251–17, s.5). Återigen motsätter sig sidorna varpå den 

första ser den kritiska crosscheckingen som en del av ett större sammanhang medan den andra 

isolerar crosscheckingen till den sekund den faktiskt utfördes.  
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 Trots att rätten skriver bland annat att ”överträdelse av spelregler är frekvent 

förekommande”, att ”kroppsskador utgör ett självklart inslag i spelet”, och att det måste finnas 

ett relativt stort utrymme att bedöma en handling som socialt adekvat, verkar de trots allt bortse 

från faktumet att legitimt våld används som ett instrumentellt verktyg inom svensk ishockey.  

 I förundersökningsprotokollet går det även att läsa hur brottsoffret själv, Olsson, 

visar på en förståelse till varför han blev attackerad av Lilja. Olsson uttrycker att ”det är sånt 

som händer i stridens hetta” (AM-33101–15, ss.21–22) vilket även sägs av Christopher 

Liljewall och Lilja själv. ’Stridens hetta’ är alltså ett uttryck vilket samtliga förhörda spelare 

väljer att antyda. Betoningen av ”stridens hetta” i kombination med Harnebrings analys av att 

rådande match vart högst känslosam där en hel del stod på spel visar på att representanterna vill 

sätta händelsen i en större kontext än till det enskilda angreppet. Spelarna betonar de 

känslomässiga processerna vilka uppstår på planen, att spelaren i frågan inte är en otrevlig typ 

och att Lilja tydligt visat på ånger vilket sammantaget bevisar att de ser till det totala 

sammanhanget.  

 Motstridigt till citatet från hovrättens domslut går det även att läsa i texten att 

”Vidare är det klart att bedömningen måste ske med utgångspunkt i den enskilda idrottens 

särskilda karaktär” (Hovr. över Skåne och Blekinge mål nr. B 1251–17, s.3). Rätten är till vis 

del villiga att se till ishockeyns karaktär då de bland annat erkänner att kroppskador utgör en 

naturlig del av sporten samt att de förklarar vissa regeltillämpningar inom sporten. Trots detta 

ter sig rätten att bortse från spelarnas och huvuddomarnas försök till att försvara Lilja och hur 

de samstämmigt är överens om att angripandet inte är, i spelarnas och representanternas 

mening, på tal om en brottslig handling.   

 

6.2.1 Förmågan att förlåta   

I förhållande till de två övergripande kontexterna uppsatsen ställer mot varandra uppstod ett 

tydligt undertema. I materialet är temat av förlåtelse begränsat till ishockeyrepresentanterna 

men egentligen är processen snarlik till den rättsliga principen av att låta en dömd få sona för 

sitt straff för att sedan anses gjort rätt för sig.  

 Från de aktörerna inom svensk ishockey framställs en vilja och förmåga att kunna 

förlåta Lilja för sitt agerande. I förundersökningsprotokollet går det att läsa hur Linköpings 

ishockeyklubb, vilket är laget Lilja valt att transferera sig till säsongen 15/16, i sitt yttrande 

skriver att de som ”arbetsgivare har accepterat straffet och lade därefter detta bakom oss 
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tillsammans” (AM-33101-15, s.20). Det rör sig inte om några omständigheter att klubben blint 

försöker försvara eller bagatellisera Liljas angripande utan att de istället erkänner gärningens 

allvarliga natur för att sedan välja att förlåta och lära sig av händelsen.  

 I linje med LHC beskriver brottsoffret, Olsson, själv hur de efter händelsen möttes 

i flera matcher, att det inte har uppstått några andra konflikter och att de båda därmed har lagt 

både matchen och angripandet bakom sig. De andra representanterna å andra sidan beskriver 

inte uttryckligen att de lagt händelsen bakom sig men i kombination med att de huvuddomaren 

och Liljas vän försöker att försvara honom och att de båda uppmärksammar Liljas ångerfullhet 

framgår det att Harnebring och Liljewall är av samma åsikt.  

 Ytterligare faktor som talar för förlåtelse är på det sättet Harnebring förklarar att 

det ungefärligt sker tre till fyra olyckliga tacklingar mot huvudet varje säsong som därefter leder 

till disciplinära ärenden. Harnebrings uttalande är sannolikt inte en rationalisering- eller 

normaliseringsprocess av otäcka huvudskador utan ett försök till att bevisa hur pass vanligt 

sådana här allvarliga skador uppkommer och att svensk ishockey inte långsinta i frågan utan 

det rör sig istället om olyckliga inslag i en sport de alla älskar.  

 Likt Harnebring tyder även Liljewalls förhör på att svensk ishockey har en 

generellt förlåtande attityd till skador och allvarliga tacklingar. Liljewall förklarar att han inte 

en enda gång stött på en spelare som medvetet skadar andra spelare men att han även upplevt 

grövre angripandet än det som för tillfället läggs fram. Det normala är att, enligt Liljewall, det 

sker åtminstone en avstängning per full spelomgång. Återigen, olyckor händer och kan 

omöjligen stoppas men vikten att få utöva sin sport överväger långsintheten och ilska eller agg 

som kan komma från att bli skadad.   

 

6.3 Kompetens  

Det tredje och sista betydande temat som funnits är de olika attityderna mot respektive 

normsystems kompetens och auktoritet. Tidigare i analysavsnittet har det redan presenterats en 

argumentationslinje där representanterna från svensk ishockey visar på ett stort förtroende för 

det svenska ishockeyförbundet och dess bestraffningssystem vilket härmed även kommer att 

utvecklas.  
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   6.3.1 Strukturen av regelsystemen  

En intressant observation som gjorts är sättet SIF:s regelbok är uppstrukturerad på. Visserligen 

är fallet så att regelboken inte är menad att utgöra ett grundläggande material i undersökningen 

en jag kommer trots detta i kort beskriva hur regelboken är producerad för att kunna involvera 

det i argumentationen och kontrastera det mot den svenska Brottsbalken.  

 I uppsatsen har regelboken primärt används för att på ett korrekt sätt kunna 

referera till de olika förseelserna som förekommer i materialet, exempelvis crosschecking, 

slashing och checking to the head. Vad som snabbt blir klart är däremot att regelboken inte 

endast nämner en regel följt av en kort beskrivelse av vad handlingen innebär utan att den är 

betydligt mer utvecklad än så.  

 I regelboken inleds en regel med dess engelska namn vilket med största sannolikt 

kan förknippas med den amerikaniserande process och inflytande från NHL har över svensk 

ishockey. Efter titeln på regel följer sedan en definition av regel för att sedan fortsättas med 

olika nivåer av exempelvis ’mindre straff’, ’större straff’ och slutligen ’match penalty’. Inte nog 

med att det finns olika nivåer av straffskala för de olika förseelserna utan det finns även så kallat 

’bedömningsdirektiv’ som ska vägleda domarna i sin bedömning. Därefter följer även en rad 

olika imaginära exempel på situationer där regeln kan tänkas att appliceras.  

 Då uppsatsen även har behövt undersöka Brottsbalken och dess 

brottsbeskrivningar blir det tydligt att de två kodifierade normsystemet, alltså SIF:s regelsystem 

och Brottsbalken, har många och högst viktiga liknelser i dess struktur. Likt SIF:s regelsystem 

inleds en paragraf (alltså en regel/lag i brottsbalken) med en inledande beskrivning av vad ett 

överträdande av lagen innebär. Därefter återfinns det i de flesta fall underpunkter/underrubriker 

som förklarar om händelsen skall anses som ringa (mild) eller om det i stället skall anses som 

grovt. Vidare återfinns det ofta även hänvisningar till så kallat förarbeten vilka ska vägleda 

juristerna till hur lagen är tänkt att tolkas och appliceras.  

 De två systemen är onekligen lika i sin struktur och påföljdssystem och det viktiga 

att poängtera är att SIF:s regelbok inte är ett oansvarigt eller lojt system. Det går att observera 

hur systemet istället är högst välutarbetat för att kunna kontrollera sporten, matcherna och 

spelarna på planen och vilket inte bör ses ner på med tanke på dess seriositet. 
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    6.3.2 Attityderna mot de två olika påföljdssystemen  

Det har redan konstaterats utifrån förhören med de olika representanterna från svensk ishockey 

att det finns skiljaktigheter i vissa teknikaliteter så som hur allvarligt de ser på händelsen och 

vare sig det rör sig om en full spelsekvens eller ej. Vad som däremot kan sägas är att deras 

förhör visar på de enstämmigt finner förtroende och legitimerar makten vilken domare, 

regelsystemet och disciplinnämnden har. Detta är inte något förvåningsvärt när den positiva 

attityden sätts samman med det mycket utvecklade bestraffningssystemet som har utarbetats.  

 Representanterna är enstämmiga i att Liljas gärning har varit ett övertramp av de 

regler som finns men de är likväl överens om att det inte har skett något brottsligt och att polisen 

inte bör se närmare in i fallet. De visar på en illvilja att en utomstående auktoritet träder in i 

spelarnas sfär för att urskilja rätt från fel. Motviljan kan därmed argumenteras för att härstamma 

i faktumet att representanterna har just ett överväldiga förtroende till domare, SIF, 

disciplinnämnden och dess formaliserade normsystem. Hade spelarna istället varit av 

uppfattningen av att deras regelsystem inte var ett tillräckligt kompetent system hade de 

rimligtvis inte varit lika negativ till att en utomstående och opartisk domare intar deras fält. Det 

är alltså fastställt att spelarna och representanternas attityder visar på att de har stor tillit till 

domarnas och disciplinnämndens kompetens och på så sätt även en stark tilltro på det svenska 

ishockeyssystemet. Begås det misstag finns det en förtröstan i att disciplinnämnden kommer att 

agera och därför finns inte behovet av utomstående observatörer att peka finger.   

Rättsväsendet, däremot, kan påstås ha den motsatta inställningen. Från och med 

att polisanmälan upprättades och en förundersökning påbörjas till och med det att Högsta 

domstolens dom fastställde sin dom finns det skäl att hävda att det svenska rättssystemet anser 

sig vara en bättre och mer auktoriserad part att kunna döma i fallet. Rättssystemet tar sig friheten 

att agera den mäktigare parten för att kunna urskilja rätt från fel.  

I och med att fallet är kritiskt ger sig rättsväsendet in i en kontext de tidigare inte 

befunnit sig i och oavsett om systemet finner sig bekväma eller ej är det åtminstone på tal om 

att de underminerar och underskattar svensk ishockey och dess normsystem. Vidare kan det 

även sägas att de underskattar SIF:s bestraffningssystem och legitimitet att kunna kontrollera 

och hantera sina egna konflikter.  

 Trots detta är det viktigt att understryka att konflikten som förs är på systemnivå. 

Det rör sig inte om enskilda åklagare eller domare som ser sig mer befogade i att undersöka och 

döma i fallet utan det svenska rättssystemet har genom tiden fått lov att legitimerat sin egen 
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existens och makt mer och mer. Detta resulterar i faktumet, nämns i inledning såväl som i 

bakgrundsavsnittet, att rättssystemet står högst upp i hierarkin vilket gör det omöjligt för 

idrottare, sporter och övriga normsystem att sätta sig emot Sveriges rättsapparat.  

 

7. Sammanfattning och slutsatser 

I uppsatsen avslutande del kommer en sammanfattning och slutsatser att presenteras utifrån 

uppsatsen frågeställningar.  

• Hur motiverar tings-, hovrätt och Högsta domstolen sina fällande domar mot Jakob 

Lilja?  

I domar är det tydligt att det är två särskilda bestämmelser som ligger till grund för fällandena: 

bestämmelsen om samtycke och bestämmelsen om social adekvans. Det fastställs från samtliga 

tingsrätter att Lilja har haft uppsåt att på ett omdömeslöst sätt träffa Olsson vid nacken och de 

anser inte heller att aktionen kan täckas av det samtycke av vad en spelare ger inför en match. 

 Vidare beskriver domstolarna hur de bedömningar som förs fram måste ta hänsyn 

och avstamp i den sportsliga sfär de rör sig inom. De beskriver även hur det inom sportsliga 

sammanhang måste finnas ett betydande rum för att kunna döma handlingar som socialt 

adekvata. Trots detta anser domstolarna att detta inte är fallet i rådande bedömning och grundar 

uppskattningen i att angripandet har skett för långt ifrån spelet och därför sänks istället gränsen 

för den typ av aggressiva anfallande som kan anses vara acceptabla. Därav fäller samtliga 

domstolar Lilja för misshandel av normalgrad.   

 

• Hur yttras norm- och attitydkonflikten mellan svensk ishockey och rättsväsendet i målet 

Lilja?  

Genom presentation av förundersökningsprotokollet och analys kan det fastslås att råder en 

normkonflikt mellan svensk ishockey och rättsväsendet i fallet som stått inför undersökning. 

Det går att konstatera att det råder sig om en slags rättspluralism mellan idrottsliga- och rättsliga 

normer vilka tidigare inte kunnat uppmärksammats i samma utsträckning då fallet är kritiskt 

och liknande fall har aldrig fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. 

 Det är svårt att uttyda normkonflikten och observera rättspluralismen om en 

endast läser förundersökningen eller gör ett urval av en eller två domslut. Det optimala sättet 
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att få en enhetlig bild av normkonflikten är istället att genom att ställa 

förundersökningsprotokollet mot domarna då förundersökningsprotokollet är det enda 

dokumentet varpå representanterna för svensk ishockey får lov att uttrycka sig medan domarna 

istället produceras i syfte att framhäva domstolarnas bedömningar och motiveringar.  

 Genom analysarbetet och de teman som lyckats utarbetas blir det även tydligare 

vilka faktorer där normkonflikten blir extra tydlig och närvarande. Inom ’språket’ går det att 

urskilja hur de olika aktörerna använder sig av ord och definitioner för att kunna visa hur 

allvarligt de ser på händelsen. Inom ’kontextuella sammanhang’ visas istället hur de olika 

parterna ser på bakgrundsinformation och kontextuell information som ett underlag för att 

antingen fria eller fälla Lilja. Avslutningsvis visas det även vilka attityder de olika 

normuppsättningarna har gentemot kompetens och auktoritet.  

 Utifrån sammanfattningen ovan kan det konstateras att det kan observeras en 

rättspluralistisk normkonflikt mellan svensk ishockey och det svenska rättsväsendet. Utöver de 

slutsatser som dragits finns det en idé att utveckla dilemmat som undersökts. Med hjälp av 

uppsatsen går det att urskilja att alternativa normsystem har svårt för att föra sin tala, 

argumentera emot och stå upp mot det svenska rättssystemet. Detta är inte ett uteslutande 

faktum för ishockeyn eller sportsliga normsystem utan även för, exempelvis, etniska 

konfliktlösningssystem. Modellen för en välfungerande rättsstat är utformad för att ha ett slags 

kodifierat normsystem vilket å ena sidan är oerhört viktigt för befolkningen att kunna förhålla 

sig till gällande rätt och fel. Samtidigt kan det tänkas vara önskvärt att rättsinstanserna visar 

större entusiasm till att skapa större förståelse om det normsystem de befinner sig i konflikt 

med samt ett större utrymme för att bedöma utifrån social adekvans med hänvisning till 

alternativa normsystem.  

 Oavsett är det fortfarande ett faktum att det pågår en konflikt mellan svensk 

ishockey och det svenska rättsväsendet. Ett avgörande i Högsta domstolen innebär, i regel, 

ledande rättspraxis i årtionden framöver. Resultatet av detta blir istället att svenska 

ishockeyspelare sannolikt är, eller bör vara, rädda för att utsättas för rättsliga åtaganden och 

konsekvenser utifrån deras ageranden på planen. Detta bör inte accepteras med hänvisning till 

svenskt föreningsliv samt att idrott har en grundläggande betydelse i det svenska samhället.  

 För att bemöta argumentationen går det också att ifrågasätta vilket samhälleligt 

värde det finns i att låta ishockeyspelare ”slåss” eller låta dem vara överdrivet aggressiva på 

planen. Det enklaste svaret är troligtvis nej, det bär ingen nytta till Sveriges föreningslivs att 
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låta 30-åriga män slå varandra på en is. Faktumet att våld används inom ishockeyn är däremot 

betydligt mer komplicerat än så och för att kunna reda ut frågan måste ett antal faktorer 

inkluderas i ekvationen. Ishockeyns har utvecklats en särskild intern kultur under1900-talet har 

där aggressivitet och viss typ av våld har accepterat, börjats förväntas och ishockeyspelarna har 

därmed utvecklades i samma linje. För att dra en grov parallell med boxning, vilket är en sport 

som talar för sig själv, har även aggressivitet och våldsamheter blivit ett givet inslag i 

ishockeyn. Utvecklingen har skett under lång tid och jag finner det svårt att se hur en så pass 

välintegrerad del av sporten enkelt sätt skulle kunna raderas från sporten utan att sporten skulle 

påverkats till det negativa.  

 Vidare går det inte att förneka de kulturella influenser vilka strömmar från USA 

och NHL. Det beskrivs i bakgrundsavsnittet hur amerikaniseringen har påverkat svensk 

ishockey och anledningen till detta är i stora drag till följd av den hegemoniska ställning som 

NHL har i den världsomfattande ishockeyn. Det ultimata målet för många ishockeyspelare är 

att utvecklas till den grad att de platsar i ett lag som befinner sig i NHL. Därav finns det 

samhälleliga intresset istället i att låta svensk ishockey utforma sin sport på ett sätt att svenska 

spelare har tillräckligt stor kompetens och de rätta förutsättningarna för att kunna avancera i 

sina karriärer och därmed exportera sig själva. För att få de förutsättningar krävs de att spelarna 

lär sig tillräckligt om de aggressiva och våldsamma situationerna som kan uppstå på isen.  

 Problemet som har diskuterats är onekligen komplicerad och komplex och därav 

bör det finnas ett behov av att introducera forskning på området. Kommande forskningen bör 

skapa en mer detaljerad bild av problematiken och vidare undersöka vilka faktorer som kan 

tänkas att alterneras eller utvecklas i den utsträckning att sporten och rättssystemet lycka finna 

ett stadium av jämvikt där de två sammanhangen kan finna sig tillfredsställda.   
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